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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim Mieszkańcom i Sympatykom 

Gminy Poraj zdrowia i spokoju. 
Niech ten wyjątkowy czas, przeżywany w gronie 

najbliższych, przyniesie Państwu wiele 
pozytywnej energii i sił potrzebnych w codziennym 

trudzie oraz realizacji marzeń i planów  
w nadchodzącym Nowym 2014 Roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj                         Wójt Gminy Poraj  
Katarzyna Kaźmierczak              Łukasz Stachera
wraz z Radnymi                wraz z Pracownikami UG
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ROK 2013 – KOLEJNY ROK, W KTóRYM RAZEM 
ZMIENIALIŚMY GMINĘ PORAJ 
20 MLN ZŁ POZYSKANYCh ŚROdKóW 
ZEWNĘTRZNYCh W KAdENCJI  
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informacje 

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy Poraj
Dobiega końca trzeci rok obecnej kadencji samo-
rządowej. W związku z tym, chcę przedstawić Pań-
stwu dokonania minionego roku oraz spojrzeć w 
przeszłość, do roku 2011. 
Trzy lata temu, poddając się Państwa ocenie i wy-
borowi, zaproponowałem nasz Program dla Gminy 
Poraj. Wśród nich znalazły się m.in.: aktywne pozy-
skiwanie środków unijnych, budowa i moderniza-
cja ulic i chodników wraz z oświetleniem ulicznym; 
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
opracowanie kompleksowego projektu przeciw-
działania podtopieniom na terenie gminy oraz jego 
realizacja udrożnienie i poprawa stanu rowów me-
lioracyjnych i przydrożnych czy promocja gminy.
Z satysfakcją mogę stwierdzić, że samorząd gmin-
ny zrealizował zdecydowaną większość planowa-
nych na ten rok zadań. Wiele z nich dzięki środkom 
unijnym. Dziś jesteśmy zaliczani do grona liderów 
przemian w regionie. W roku 2013, mimo trudności, 
zmierzaliśmy wytyczonymi drogami do celu. Celem 
tym jest niezmiennie – realizacja szeregu dużych 
inwestycji w Gminie Poraj, poprawiających jakość 
życia mieszkańców. Zapraszam do zapoznania się z 
najważniejszymi z nich. 
Niewątpliwa zasługa w tym względzie należy do 
radnych z Panią Przewodniczącą Katarzyną Kaź-
mierczak na czele, którzy zabiegali o rozwiązywa-
nie lokalnych problemów, mając jednocześnie na 
względzie dobro i rozwój całej Gminy. I właśnie na 
szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra współ-
praca z radnymi. Są to ludzie z dużym doświadcze-
niem samorządowym, rozumiejący zasady pracy 
w gminie. Dzięki ich elastyczności i zdecydowaniu 
mogliśmy niejednokrotnie obronić nasze projekty i 
pozyskać znaczące dofinansowania. Wykorzystanie 
tych środków było kluczowe dla mijających trzech 
lat i z tego staraliśmy się wywiązać jak najlepiej.
Mijający rok to czas porządkowania wielu spraw 
społecznych, ale również okres dużych i mniejszych 
inwestycji. Najważniejsze jednak, że czas ten spo-
żytkowany został również na dalszy rozwój Gminy 
zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodar-
czym. Wszystkie te działania tworzą spójną politykę 
rozwoju gminy. To wszystko dzieje się dynamicznie i 
zawsze zgodnie z potrzebami mieszkańców. 
Miniony rok charakteryzował się również bardzo 
owocną współpracą z innymi jednostkami samo-
rządu terytorialnego i instytucjami. Potwierdził, że 
z nami, Gminą Poraj warto współpracować. 
Przed nami kolejne lata ciężkiej pracy, do zrobienia 
jest bardzo wiele. Pragnę jednak aby oceniali Pań-
stwo rezultaty mojej pracy po czteroletnim okresie,  
a nie po części kadencji. 
Kończąc, pragnę życzyć nam wszystkim, by dzia-
łania, które podejmujemy, dobrze przysłużyły się 
Gminie Poraj i jej Mieszkańcom, o co staramy się 
każdego dnia, nie ustając w swych wysiłkach.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Gmina Poraj na Europejskim Kongresie Gospodarczym

MIJAJąCY ROK W OBIEKTYWIE
Ważniejsze wydarzenia mijającego roku w naszej gminie.

Prymicja księdza Damiana w Choroniu

10-lecie Porajskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu

Złoty i srebrny medal za ochronę miejsc pamięci 
dla Wójta i Gminy Poraj

Marianna Paliga w Jastrzębiu – ukończyła 100 lat
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Urząd Gminy kontynuował działania zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy. 
W mijającym roku kontynuowano budowę odwodnienia znacznej części gminy, rozpoczęto budowę oczyszczalni ście-
ków w Żarkach Letnisku i Masłońskim oraz realizowano II etap kanalizacji Jastrzębia. Nowe inwestycje znacznie popra-
wiają stan gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Poraj. 

dZIAŁALNOŚć SPóŁKI PORECO
W 2012 roku powołana została gminna spółka PORECO. W zakresie jej głównych obowiązków znajdują się: zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, utrzymanie czystości i porządku, budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanaliza-
cyjnych, oraz szereg innych zadań z zakresu gospodarki komunalnej na terenie gminy Poraj. Jedynym wspólnikiem jest Gmina 
Poraj, która ma 100 % udziałów. PORECO Sp.z o.o. w Poraju  poza statutowym obowiązkiem, jakim jest  zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Poraj, wykonuje szereg działań na rzecz doskonalenia współpracy z klientami w za-
kresie bieżących rozliczeń, przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz skuteczne i szybkie usuwanie awarii. Spółka 
w ramach swojej działalności: zawarła 3640 umów z odbiorcami usług. Wydano 40 warunków technicznych na przyłącza wodne 
oraz 3 na przyłącza kanalizacyjne, odebrano 37 przyłączy wodociągowych oraz 6 przyłączy kanalizacyjnych,  Wymieniono ok. 
1000 szt. wodomierzy przystosowanych do instalacji modułu radiowego. Zamontowano 50 sztuk wodomierzy z wbudowanym 
modułem do odczytów radiowych. System ten jest testowany a jego uruchomienie może nastąpić po zrealizowaniu większej 
liczby wymian wodomierzy na urządzenia przystosowane do współpracy z systemem. W ramach działalności konserwacyjno 
- remontowej służby PORECO usunęły: 18 awarii niedrożności sieci kanalizacyjnych ulicznych, 24 awarii przyłączy kanalizacyj-
nych, 78 awarii przepompowni ścieków, 84 awarii urządzeń na oczyszczalni ścieków, 8 awarii sieci wodociągowych i 52 awarie 
przyłączy wodociągowych do budynków. Spółka zakupiła mobilne terminale inkasenta (3 szt.) usprawniające obsługę klienta 
(urządzenia  dzięki którym inkasent u kontrahenta wprowadza odczyt  i drukuje fakturę, co znacznie skraca czas obsługi klienta). 
Zainstalowano i w pełni zintegrowano  nowy program do obsługi klientów „GIGA”, który jest niezbędny do ewidencjonowania 
umów oraz ich rozliczania. Od lipca 2012 roku działa całodobowo Pogotowie Techniczne, dzięki temu każdy mieszkaniec gminy 
Poraj ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem spółki przez 24h/ dobę. Działa system powiadamiania przez SMS o 
awariach - każdy mieszkaniec gminy Poraj może zapisać swój numer telefonu do systemu powiadamiania przez SMS o awariach. 
Spółka dopasowała godziny urzędowania do oczekiwań interesantów (w każdy wtorek spółka pracuje do godz. 17.00). Zaku-
piono  nowy sprzęt, w tym m.in.: zadymiarkę kanałową do wykrywania nieszczelności na sieci kanalizacyjnej, zgrzewarkę do rur 
PE pozwalających na wykonywanie dodatkowych zleceń i zamrażarkę do rur, dzięki której w starych budynkach bez naruszania 
instalacji można dokonywać wymianę wodomierzy. Przygotowano koncepcję poprawy zasilania wody w Żarkach Letnisku.

BUdOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKóW W ŻARKACh LETNISKU I MASŁOŃSKIM
Kontynuowana jest cały czas budowa oczyszczalni ścieków dla Żarek Letniska i Masłońskich oraz budowa kolektora odprowa-
dzającego ścieki oczyszczone do rzeki Warty. Na realizację inwestycji czekały całe pokolenia mieszkańców obu miejscowości. 
Dzięki nowej oczyszczalni ścieków zmniejszy się zanieczyszczenie lokalnego środowiska naturalnego, poprawie ulegnie jakość 
wód oraz zmniejszy się groźba zanieczyszczenia gruntów poprzez zmniejszenie ilości nieoczyszczanych ścieków zrzucanych do 
odbiorników naturalnych. Poprawi się dostęp mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej. 

Oczyszczalnia ścieków ma kosztować w sumie ok. 5,5 mln zł, w jej budowie partycypuje Gmina i Miasto Koziegłowy, z którą 
zostało podpisane stosowne porozumienie.

II ETAP BUdOWY KANALIZACJI W JASTRZĘBIU
Poprawa gospodarki wodno – ściekowej to niezbędny warunek poprawy jakości środowiska, gdyż to właśnie ścieki stanowią 
jedno ze źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Przed dwoma laty zbudowana została oczyszczalnia ścieków i przepro-
wadzono I etap budowy sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic: Polnej, Mickiewicza (część) i 19-go Stycznia (do numeru 189). Obecnie 
trwa budowa II etapu kanalizacji miejscowości. 

GOSPODARKA KOMUNALNA
gospodarka komunalna

Trwają intensywne prace przy budowie oczyszczalni ścieków
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Sieć kanalizacyjna budowana jest w ciągu ulic Wojska Polskiego i Zielonej. Dzięki budowie kanalizacji zmniejszy się ilość za-
nieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, uporządkowana zostanie gospodarka ściekowa, niewątpliwie będzie to miało 
wpływ na podniesienie standardu jakości życia mieszkańców, zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna gminy, zwiększy się ruch 
turystyczny oraz zmianie ulegać będzie wizerunek gminy w oczach przyjezdnych. Na roboty złożą się m.in.: kanalizacja sanitar-
na grawitacyjna wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna tłoczna oraz przepompownia ścieków. Wspomniany drugi etap ma 
kosztować ok. 4,8 mln zł, większą część tej kwoty pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

KONTYNUACJA OdWOdNIENIA GMINY
Ponieważ woda jest jednym z najgroźniejszych żywiołów, wła-
dze gminy z odpowiednim respektem i odpowiedzialnością 
podeszły do nowych inwestycji w tej dziedzinie, które są nie-
zwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa. W bieżącym roku 
kontynuowane były prace związane z wykonaniem odmuleń 
rowów i wykonaniem przepustów.
W 2013 roku wykonano rowy zakryte w Poraju w rejonie Szkoły 
Podstawowej, rów ulgi w okolicy ul. Zielonej, zakupiono nie-
zbędne rury betonowe oraz przystąpiono do odmulania rowów 
przydrożnych w Gęzynie – zakończenie robót przewidziano na 
koniec tego roku.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
Samorząd gminny kształtuje i prowadzi politykę przestrzenną w gminie. Narzędziem służącym realizacji tej polityki 
jest plan zagospodarowania przestrzennego gminy.
Realizując politykę planistyczną władze Gminy Poraj podjęły szereg działań:
- w marcu br. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Poraj, która: pozwoliła uszczegółowić ustalenia planistyczne m. in. dopuszczając budowę na działkach o powierzchni mniejszej 
niż 1000 m2 w terenach nieskanalizowanych w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; wprowadzenie tolerancji 
w przypadku podziału nieruchomości na nie więcej niż dwie działki w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
uszczegółowienie zapisów dotyczących poszczególnych przeznaczeń terenowych oraz uszczegółowienie zapisów dotyczących 
zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
- w maju br. uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Jastrząb 
umożliwiono działania inwestycyjne w zakresie usług (publicznych)  dla działek objętych planem. Wyznaczone zostały tereny 
pod zabudowę usługową komercyjną. Wprowadzenie usług komercyjnych w tym terenie, umożliwi stworzenie w przyszłości 
nowych miejsc pracy i uatrakcyjni teren pod względem gospodarczym i inwestycyjnym.
W roku 2013r. m.in. przystąpiliśmy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w sołectwie Kuźnica Stara. Miejscowy 
plan na tym terenie powoli uszczegółowić i poukładać politykę planistyczną tego rejonu. Ze względu na to, iż przez długi czas 
nie było polityki przestrzennej w Kuźnicy Starej, pojawiła się zabudowa rozproszona, co wprowadza chaos  pod względem 
urbanistycznym, a uzbrojenie takiego terenu stało się kłopotliwe. Natomiast oprócz Kuźnicy Starej w trakcie prac planistycznych 
jest jeszcze fragment sołectw: Choroń, Masłońskie i Żarki Letnisko
Pod koniec 2013r. zostanie zakończona IV edycja zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Poraj” co pozwoli gminie ruszyć z dalszymi procedurami planistycznymi.
Działania w kierunku przestrzennego rozwoju Gminy Poraj w swoich założeniach oparte są na konkurencyjności, efektywności, 
innowacyjności i postępie technicznym. Priorytetem polityki przestrzennej jest rozwój gminy. Polityka przestrzenna dąży 
do zapewnienia wysokiej jakość życia mieszkańców Gminy, do pobudzania harmonijnego rozwoju, sprzyja przełamywaniu 

gospodarka komunalna :: planowanie przestrzenne 

Kolejny etap budowy kanalizacji, realizowany przez Urząd Gminy Poraj, jest obecnie największym przedsięwzięciem inwestycyj-
nym w sołectwie Jastrząb

W 2013 roku kontynuowane były prace przy odwodnieniu gminy
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ograniczeń i barier rozwoju, redukowaniu napięć i konfliktów w funkcjonowaniu struktur przestrzennych oraz wykorzystywaniu 
szans płynących z otoczenia i sił tkwiących w zagospodarowaniu przestrzennym a także poprawianiu ładu przestrzennego.

GMINA WŁAŚCICIELEM CZĘŚCI TERENóW NAd ZALEWEM
W częstochowskiej siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A., odbył się ustny przetarg, w wyniku którego Gmina 
Poraj nabyła prawa wieczystego użytkowani a części działek oraz prawa własności znajdujących się na nich budynków. Chodzi 
o tereny, na których mieszczą się obecnie ośrodki wodne. 

To historyczny moment dla Gminy Poraj. Pierwszy krok na drodze do przejęcia większości terenów przy Zalewie. Ich pozyskanie 
to bardzo ważny krok w realizacji planów inwestycyjnych i rozwojowych gminy. Obiekty znajdujące się na tym terenie służyć 
będą klubom żeglarskim i organizacjom sportowym.

POWSTAŁO GMINNE TARGOWISKO 
Gminne Targowisko, które do tej pory znajdowało się przy „Orliku” w Poraju ma nową lokalizację. Zdecydowanej poprawie uległy 
warunki, zarówno dla kupujących, jak i dla handlujących. Kupcy przenieśli się tam z poprzedniej siedziby przy ul. Górniczej. 
Teraz otrzymali do dyspozycji spory teren koło „Biedronki”.

Przeniesienie gminnego targowiska było niezbędne do usprawnienia handlu, a także zwiększenia komfortu dla sprzedawców i 
kupujących. Inwestycja i przeprowadzka zrealizowane zostały sprawnie i szybko. Szybka realizacja inwestycji była możliwa dzięki 
porozumieniu z panem Arturem Gackiem, prezesem Zarządu „Polontex” S.A. Handel odbywa się we wtorki, piątki i soboty. 

GMINA ŁAdNIEJE
W bieżącym roku kontynuowane były działania estetyzacji Gminy Poraj, zmierzające do tego aby w naszej gminie było nie 
tylko czysto, ale również ładnie i schludnie. Upiększanie otoczenia, wymiana starych płotów ogrodzeniowych przy obiektach 
gminnych – to priorytety w zakresie prac przy estetyzacji Gminy Poraj. Prace trwają na szeroką skalę. Zmianie ulegają stopniowo 
również centra wszystkich sołectw w gminie. Każdy z nas zauważa zapewne pozytywne zmiany wizualne w swym najbliższym 
otoczeniu.

PROfESJONALNA AdMINISTRACJA PUBLICZNA 
Nieustannie dokonywany jest szereg zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy Poraj. Nieustannie podnoszona jest jakość obsługi. 
Funkcjonuje portal internetowy dla e-urzędu „e-Myszkovia” do świadczenia usług administracyjnych w formie elektronicznej. 
Wszystko celem sprawniejszej i profesjonalnej pracy Urzędu.

gospodarka komunalna 

Nowa lokalizacja szybko przypadła kupującym do gustu
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dROGI I OŚWIETLENIE
Inwestycje na gminnych drogach to dla Urzędu Gminy Poraj jedno z priorytetowych zadań. W bieżącym roku przepro-
wadzono modernizację kilku odcinków dróg oraz zamontowano oświetlenie uliczne w wielu newralgicznych miej-
scach, celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.  

INWESTYCJE W NOWE OŚWIETLENIE
W ciągu poprzednich dwóch lat nowe lampy zaświeciły m.in. 
na ul. Ogrodowej w Poraju, na ul. Ostrowskiej i Jurajskiej w 
Masłońskim oraz na Smużnej w Choroniu i tzw. ul. „Do Skorka” 
w Kuźnicy, na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Poraju, a także na ul. 
3 Maja i Armii Krajowej, ul. Browarna i ul. Krzywa w Choroniu, w 
Żarkach Letnisku ul. Żarecką, teren wokół parku u zbiegu ulic hr. 
Raczyńskiej i Grunwaldzkiej, na ul. Wesołej i Sportowej. Ponadto 
wykonano niezbędną dokumentację projektowo – kosztorysową 
na budowę oświetlenia ulicznego wraz z uzgodnieniami na 
ulicach Wczasowej, Sportowej, Księżycowej, Wesołej, Żurawiej w 
Żarkach Letnisku, ul. Żareckiej i Sportowej w Masłońskim, drodze 
w Kuźnicy oraz w ulicach Partyzantów i Górskiej w Choroniu i ul. 
Chorońskiej w Poraju.
W tym roku zamontowano nowe lampy m.in. przy budynkach 
użyteczności publicznej, w tym; przedszkolu i Ośrodku Zdrowia w Poraju, mogile w Dębowcu, w pobliżu placów kościelnych 
w Choroniu, Poraju i Jastrzębiu oraz w kilku miejscach (ul. Zielona, Księżycowa, Słoneczna, Jastrzębska w Poraju). Położono 
ponadto napowietrzne i kablowe linie oświetleniowe oraz inne urządzenia służące do prawidłowego zapewnienia działania 
oświetlenia. Gro prac wykonano również, przy uzupełnianiu brakujących lamp czy żarówek oraz konserwacji i utrzymaniu 
infrastruktury oświetleniowej. Te realizowane były na bieżąco, m.in. także po sygnałach od radnych, sołtysów i mieszkańców. 
Nowe oświetlenie uliczne z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy.

INWESTYCJE dROGOWE
W ciągu poprzednich dwóch lat Urząd Gminy przeprowadził modernizację szeregu odcinków dróg. Były to m.in.: etap ul. 
Partyzantów, Górska, Źródlana, Piwniczna, Studzienna w Choroniu; ul. Sportowa w Masłońskim; ul. hr. Raczyńskiej, Nadrzeczna 
w Żarkach Letnisku; ul. Sportowa, Fabryczna, P. Skargi  Poraju czy oczywiście nowe porajskie rondo, które powstało ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego (inwestor ZDW w Katowicach) w Poraju. Na wielu odcinkach pojawiły się również chodniki. W 
bieżącym roku inwestycje drogowe zrealizowano na zdecydowanie większą skalę.

Budowa drogi wojewódzkiej do ronda w Poraju
Dobiegły końca prace przy II etapie budowie drogi wojewódzkiej wraz z ciągiem pieszo – rowerowym w Poraju. Zważywszy na 
duży ruch w sezonie turystycznym, inwestycja ma znaczenie nie tylko lokalne. Tym sposobem wykonany został kolejny etap 
unowocześniania infrastruktury dróg na terenie Gminy Poraj. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a 
wykonawcą inwestycji firma „Drog-Bud” Sp. z o. o. w Częstochowie. Środki pochodzą z budżetu Województwa Śląskiego.

Modernizacja dróg gminnych
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy to jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez władze gminy. W 
bieżącym roku przeprowadzono szereg inwestycji drogowych, które przyczyniają się do poprawy komfortu jazdy, zwiększają 
bezpieczeństwo na drogach oraz podnoszą rozwój gospodarczy gminy. 

inwestycje drogowe 

Lampy zmieniane są na nowe i energooszczędne, z rtęciowych na so-
dowe, oszczędniejsze o ok. 30%.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w okolicach Zalewu Porajskiego
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Oto najważniejsze z tegorocznych inwestycji drogowych: 

Ponadto szereg dróg  zostało utwardzonych frezem  bądź tłuczniem drogowym.

inwestycje drogowe

Chodnik przy ul.Letniskowej w Żarkach Letnisku Ul. Wesoła i Leśna w Poraju 

Ul. Kochanowskiego w Poraju Chodnik przy szkole w Kuźnicy 

Mostek „przyjaźni” w Masłońskim Ul. Okrężna w Poraju 

Ul. Strażacka w Poraju Ul.Piaskowa w Poraju
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INWESTYCJE KOLEJOWE
Przebudowa Dworca PKP w Poraju
Ruszyła przebudowa dworca kolejowego w Poraju. Całkowicie zmodernizowany zostanie także plac przydworcowy, cała 
infrastruktura techniczna oraz powstanie mała architektura przydworcowa. 

Urząd Gminy Poraj ma sprecyzowane plany co do wykorzystania dworca na potrzeby mieszkańców, dla celów poza klasycznie 
kojarzących się z dworcem kolejowym. Z uwagi na fakt, że w ciągu dnia, przez dworzec przewijają się setki, a nawet tysiące 
osób, Gmina postanowiła część obiektu wykorzystać na cele promocji gminy. Na dworcu planuje się utworzyć Gminne Centrum 
Informacji Turystycznej oraz wykorzystać obiekt pod cele kulturalne. Odbywałyby się tutaj wystawy sztuki, imprezy kulturalne. 
Dworzec, położony w samym centrum miejscowości, to doskonała lokalizacja. Wspólne działania PKP i Urzędu Gminy nazwano 
„Stacja Poraj”. Prace modernizacyjne wykonuje firma POL-REM z Myszkowa. Koszt prac sięgnie 4,3 mln zł.

Modernizacja przejazdu kolejowego w Masłońskim
Przed rokiem zmodernizowany został przejazd kolejowy w Poraju, rok wcześniej w Żarkach Letnisku. Mijający rok dzięki bardzo 
dobrej współpracy z PKP PLK w Częstochowie, zaowocował zmodernizowaniem przejazdu kolejowego w Masłońskim. Torowcy  
położyli nową nawierzchnię ze specjalnej gumy uzyskiwanej z procesu recyclingu. 

Oddanie tego strategicznego obiektu kolejowego w miejscowości, znacznie ułatwi życie kierowcom. Teraz przejazd odbywa się 
płynnie i zdecydowanie komfortowo.
Ponadto wykonano wiele prac na gminnych drogach: uzupełniano oznakowanie pionowe i poziome, wykaszano pobocza, za-
miatano, uzupełniano ubytki. 
Staramy się sukcesywnie remontować te odcinki dróg, które są już bardzo zaniedbane, a także pozyskiwać i zabezpieczać w 
budżecie środki finansowe, które umożliwią dokonywanie kolejnych robót drogowych. Wszystko po to, aby można było z nich 
korzystać wygodnie,  bezpiecznie i bezkolizyjnie.

inwestycje kolejowe

W ramach zaawansowanej współpracy, pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi SA a Urzędem Gminy, powstaje projekt 
„Stacja Poraj”. 

Można już swobodnie przejechać po nowo położonej gumowej nawierzchni przejazdu kolejowego w Masłońskim.



N r 1 2 / 2 0 1 3   K u r i e r  Po r a j s k i    9

OŚWIATA
Efektywnie działający system oświaty, pozwalający na kreowanie dobrze wykształconych, wrażliwych na otoczenie, 
uczestniczących w życiu kulturalnym, umiejących konstruktywnie planować swoją przyszłość, wolnych od nałogów, wy-
chowanych patriotycznie, kreatywnych oraz potrafiących się swobodnie komunikować młodych mieszkańców Gminy 
oraz tworzenie systemu edukacyjnego umożliwiającego ciągłe podnoszenie jakości kształcenia i wychowania z wyko-
rzystaniem coraz lepszej bazy szkół – takie cele przyświecają władzom Gminy w zakresie realizacji zadań oświatowych 
w Gminie Poraj.   
Od 2011 roku przeprowadzane są ważne inwestycje w oświacie, m.in.: oddano do użytku rozbudowane Gimnazjum w Pora-
ju, ukończono salę sportową przy Budynku Wielofunkcyjnym w Masłońskim. W ubiegłym roku, za blisko 1 mln zł wykonano 
kompleksową termomodernizację szkoły w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Była to pierwsza w 
powiecie inwestycja, polegająca na zamontowaniu pompy ciepła do ogrzewania budynku publicznego. Inwestycje w oświatę 
są wspaniałą wizytówką naszej gminy. Stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać zainte-
resowania, z wiarą patrzeć w przyszłość. 

WAKACYJNE REMONTY W SZKOŁACh
Wakacje były przede wszystkim czasem wypoczynku dla 
uczniów i nauczycieli, ale także czasem wytężonych prac re-
montowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Poraj. W okresie wakacji przeprowadzono w nich szereg 
prac, mających na celu poprawę warunków sanitarno – tech-
nicznych. W każdej placówce zostały przeprowadzone prace 
przygotowawcze do roku szkolnego. Większość z nich zakoń-
czyła się przed pierwszym dzwonkiem. Zakres tych prac był 
szeroki i realizowany był we wszystkich placówkach.
W miarę posiadanych możliwości finansowych dokonywane 
są niezbędne remonty w szkołach i przedszkolach. Także dy-
rekcje szkół czynią starania o pozyskiwanie źródeł z poza bu-
dżetu gminy m.in. u sponsorów czy rodziców uczniów.

Przedszkole ze żłobkiem w Żarkach Letnisku
Władze gminy Poraj, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z Żarek Letniska, postano-
wiły rozwiązać problem braku dostatecznej ilości miejsc i dogodnych warunków do rozwoju ich dzieci. Budowane jest Gminne 
Przedszkole wraz ze żłobkiem. Obiekt powstaje naprzeciwko szkoły. Od września 2014 roku obiekt służył będzie dzieciom.

Nowoczesna i ekologiczna szkoła w Poraju  
Wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Poraju. To, na co społeczność Szkoły Podstawowej w Poraju czekała przez 
wiele lat, stało się faktem. Uczniowie będą mogli zdobywać i zgłębiać wiedzę w dobrych warunkach, w ocieplonym i estetycznym 
budynku szkoły. Przedsięwzięcie współfinansowane było z pozyskanych przez Urząd Gminy Poraj środków z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie ponad 260 tys. zł, częściowo w formie, a częściowo 
w formie częściowo umarzalnej pożyczki. Resztę kwoty stanowił wkład własny Gminy Poraj. Całość inwestycji sięgnęła blisko 
520 tys. zł. W ramach tych środków ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono blacharkę, ocieplono strop pod nieogrzewanym 
poddaszem, zaizolowano ściany, wymieniono starą stolarkę okienną oraz zewnętrzną stolarkę drzwiową.

Przez wiele lat problemem dla rodziców małych dzieci w Żarkach Letnisku był brak osobnego budynku przedszkola. Zapotrzebo-
wanie na tego typu placówkę było bardzo duże. Dodatkowym atutem będzie jedyny w okolicy samorządowy żłobek.

oświata
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Kontynuacja programu „Lepszy start” 
dla dzieci z Gminy Poraj
W szkołach podstawowych Gminy Poraj, dzięki pozyskanym przez Urząd Gminy środ-
kom z Unii Europejskiej,  prowadzone są zajęcia dla uczniów potrzebujących indy-
widualnego procesu nauczania oraz szczególnie uzdolnionych. Zakupiony sprzęt 
wzmocnił bazę dydaktyczną szkoły i uatrakcyjni jakość prowadzonych zajęć. 

Równy start w obliczu nierównych szans
Od połowy 2014 roku, w porajskim Przedszkolu „Leśne Skrzaty” ruszą zajęcia dla dzie-
ci niepełnosprawnych bądź dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy. Wszystko w ramach pozyskanej przez Gminę Poraj unijnej dota-
cji. Dzięki temu stworzona zostanie grupa integracyjna dla dzieci. Projekt realizowany 
będzie w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2013 dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie 
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim. Budżet projektu wynosi blisko 242 tys. zł, z czego kwota 205,6 tys. zł 
stanowi dotacja, natomiast wkład własny pochodzi z budżetu Gminy Poraj. Realizacją projektu zostaną objęte dzieci uczęszcza-
jące do Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Poraju.

WYdARZENIA PRZEdSZKOLNE I SZKOLNE:
W każdej ze szkół w ciągu roku szkolnego organizowanych jest kilkadziesiąt wszelkiego rodzaju wydarzeń szkolnych o charak-
terze kulturalnym, sportowym. Każde z nich niesie ze sobą nie tylko walory edukacyjno-wychowawcze, ale również stanowi 
ważny element promocji osiągnięć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

W poniedziałek 30 września oficjalnie oddano inwestycję

oświata

Termomodernizacje budynków Szkoły 
Podstawowej w Poraju i w Choroniu znacząco 
wpłynie na zapotrzebowanie wykorzysty-
wanej i niezbędnej do ogrzania budynków 
energii. Zapotrzebowanie na energię w 
zmodernizowanych budynkach ulegnie zde-
cydowanemu zmniejszeniu. To ważne przede 
z ekonomicznego punktu widzenia. Lecz nie 
tylko te czynniki brane są pod uwagę, gdyż 
Gmina nieustannie dba zarówno o podno-
szenie standardu warunków nauczania w 
szkołach.

Wójt Gminy
Łukasz Stachera

Gala Gimnazjalna w Poraju Festyn Rodzinny w Jastrzębiu

Dzień Europejski w Kuźnicy Starej „Radosna Familiada” w Żarkach Letnisku
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PROfESJONALNA KAdRA PEdAGOGICZNA
Kadra pedagogiczna gminnych placówek oświatowych nieustannie podwyższa swoje kwalifikacje. Ośmioro nauczycieli przed-
szkoli, szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało akty nominacji na stopień nauczyciela mianowanego. Egzaminy odbyły się 
w lipcu, a uroczystość wręczenia aktów nominacji we wrześniu w Urzędzie Gminy.

 

oświata 

Festyn „Leśnych Skrzatów” w Poraju Akcja „Polska Biega” w Choroniu

5-lecie nadania imienia Jana Pawła II dla Gim. w Żarkach L. Rok szkolny w S P w Poraju obfituje w atrakcyjne wydarzenia

Festyn „Małej Szkoły” w Masłońskim Sporo dzieje się w Gminnej Bibliotece i jej filiach

Kadra pedagogiczna gminnych placówek oświatowych nieustannie podwyższa swoje kwalifikacje.



12  K u r i e r  Po r a j s k i  N r 1 2 / 2 0 1 3

Władze Gminy Poraj nieustannie czynią starania o rozwój bazy dydaktycznej oraz podnoszenie jakości kształcenia w szkołach 
podległych Gminie Poraj..

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Władze Gminy przywiązują szczególną wagę do zapewnienia należytego bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. 
Bezpieczeństwo publiczne, to nie tylko ochrona przeciwpożarowa, ale również ogół spraw związanych z planowaniem, 
organizacją i realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i współpracy z zawodową 
strażą i policją. 

ZARZądZANIE KRYZYSOWE
Funkcjonuje Referat Zarządzania Kryzysowego oraz Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego przy Wójcie Gminy Poraj. Zespół 
Reagowania to kilkunastoosobowa grupa ekspertów z różnych dziedzin, którzy w zakresie swoich kompetencji i umiejętności, 
tworzą zespół doradczy Wójta ds. bezpieczeństwa. Celem realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa, w budżecie gminy zabez-
pieczane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP, zapewnienia ich gotowości bojowej, zakupy 
sprzętu przeciwpożarowego, wyszkolenie i realizację remontów baz lokalowych – remiz strażackich. 

KONTYNUACJA BUdOWY MONITORINGU W GMINIE
Monitoring rozpoczęto instalować przed dwoma laty. W pełni funkcjonuje monitoring budynków użyteczności publicznej, sukce-
sywnie montowane są kamery w miejscach newralgicznych dla ruchu kołowego, na drogach wjazdowych do miejscowości, w 
ich centrach, miejscach potencjalnie zagrożonych aktami wandalizmu itp.

MOdERNIZACJA STRAŻNIC OSP 
Oprócz zakupu niezbędnego sprzętu, Urząd Gminy przeznaczył również spore środki na modernizację remiz strażackich. W 
2011 roku remont przeszła remiza w Kuźnicy Starej. W 2012 roku w Choroniu wykonano parking i ogrodzenie remizy. W tym 
roku gruntowną modernizację przeszła strażnica w Żarkach Letnisku.  Koszt remontu obiektu sięgnął blisko 100 tys. zł, a środki 
na wykonanie prac przeznaczył Urząd Gminy Poraj. Wykonano m.in. fundamenty pod nowe schody, nowe biegi schodów, nowe 
ściany działowe, osadzono stolarkę. Prace objęły również budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz niezbędne 
prace wykończeniowe. Wraz  modernizacją Kina „Bajka”, zaplanowano również remont strażnicy w Poraju.

ćWICZENIA, EdUKACJA, POdNOSZENIE SPRAWNOŚCI BOJOWEJ 
Urząd Gminy Poraj współfinansuje zakup niezbędnego sprzętu do profesjonalnego funkcjonowania jednostek ochotniczych 
straży pożarnych. Nowy wóz bojowy trafił do Kuźnicy Starej. Uprzednio do Jastrzębia i Poraja. 

Bezpieczeństwo puBliczne 

Zapisy z kamery w Kuźnicy i na porajskim Orliku

Nieustannie modernizowane są strażnice OSP
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Oprócz podejmowanych działań i akcji ratowniczo – gaśniczych, strażacy z terenu gminy Poraj nieustannie podnoszą swoją 
sprawność bojową. Organizowane są Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze oraz turniej piłki nożnej. 

Kilkudziesięciu strażaków ochotników wzięło udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych OSP, które odbyły się w 
sobotę 11 sierpnia na boisku w Choroniu. A nasze drużyny młodzieżowe z Jastrzębia i Choronia odniosły również sukces w 
zawodach powiatowych. 

Druhowie przekazywali również swoją cenną wiedzę o zagrożeniach najmłodszym. Przedstawili dzieciom z przedszkoli i szkół 
podstawowych zasady działania straży pożarnej, prezentowali umundurowanie i podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 
zapoznali uczniów z zasadami bezpieczeństwa, rodzajami zagrożeń i sposobami ich przeciwdziałania.

bezpieczeństwo publicze 

Nowy wóz ratowniczo – gaśniczy trafił do OSP w Kuźnicy Starej

Strażacy ochotnicy chętnie biorą udział w zawodach, to doskonała okazja by sprawdzić swoje możliwości bojowe

Strażacy oraz policja chętnie przekazują swoją wiedzę młodym

Ćwiczenia ewakuacyjne w Choroniu i Poraju 
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Urząd Gminy pozyskał od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach łódź patrolową, do patrolowania terenów Zalewu 
Porajskiego oraz samochód osobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

TEGOROCZNE AKCJE

STRAŻACKIE ŚWIĘTA 
Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w Gminie Poraj odbyły się w Żarkach Letnisku. Były połączone z jubileuszem 60-lecia jednostki. 

Uroczystości uświetniła msza święta, nie zabrakło również odznaczeń dla strażaków.

Bezpieczeństwo puBliczne

Do Gminy Poraj trafiła łódź patrolowa

Katastrofa pociągu w Poraju Wiosenne wypalanie traw

Tegoroczna groźba podtopień Pożar składowiska w zakładzie w Poraju

Organizatorami świąt był porajski Zarząd Gminny Związku OSP



N r 1 2 / 2 0 1 3   K u r i e r  Po r a j s k i    15

EKOLOGIA
Działania władz Gminy Poraj w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska podporządkowane zostały nadrzędne-
mu celowi, jakim jest ochrona istniejących walorów przyrodniczych gminy. W związku z tym prowadzona jest 
wielokierunkowa działalność zorientowana na ochronę środowiska.

GMINA PORAJ REALIZUJE PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI
Program jest odpowiedzią na potrzeby, wynikające z dbałości o środowisko naturalne na poziomie samorządu lokalnego 
i  podejmowanych przez niego inicjatyw w tym zakresie. Podstawowym założeniem jest obniżenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców, na nowoczesne urządzenia grzew-
cze. Gmina Poraj realizowała zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach pod nazwą ”Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Poraj-etap II.  W ramach zadania, w budynkach indywidualnych zrealizowane zo-
stały: modernizacja źródeł ciepła i montaż instalacji solarnych. Maksymalne dofinansowanie jednostkowe polegające na 
zabudowie kotłowni sięgało do 7032,00 zł, a w zabudowie instalacji solarnej 8790,00 zł. 

GMINA WdROŻYŁA „USTAWĘ ŚMIECIOWą” 
Od 1 lipca 2013r. Gmina przejęła obowiązki w zakresie go-
spodarowania odpadami. Celem realizacji ustawy Gmina 
Poraj zorganizowała przetarg na odbieranie i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści. Przetarg został rozstrzygnięty. Wójt Gminy Poraj zawarł 
umowę z firmą Sita Południe z siedzibą w Częstochowie. 
Na terenie Gminy Poraj funkcjonuje PSZOK – Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poraju przy 
ul. 3-go Maja 128 (teren firmy JAWA). Do punktu można 
oddawać odpady: ulegające biodegradacji, pochodzące z 
przyciętych lub ściętych krzewów i drzew, urobek z kosze-
nia oraz liście, zużyty sprzęt RTV i AGD, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyty opony, akumulatory. Punkt jest 
czynny dla mieszkańców Gminy Poraj od poniedziałku do 
piątku 7.00-15.00, w soboty od 7.00 – 12.00.
Pojemnik na przeterminowane leki znajduje się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poraju przy ul. Strażackiej. Przetermi-
nowane leki można dostarczać w godzinach otwarcia Gminnego Ośrodka Zdrowia. W tym roku odbyła się objazdowa 
zbiórka RTV i AGD i wielkogabarytów od mieszkańców Gminy.

AKCJE SPOŁECZNE
Niewątpliwie najistotniejszym elementem budowania pozycji świadomości ekologicznej w gminie stanowi włączenie 
i zaangażowanie mieszkańców oraz turystów do działań proekologicznych, w postaci wspólnych z Urzędem Gminy ak-
cji: „Czysty Las, Czyste Letnisko” i „Zalew w Poraju, czysto jak w raju”. Zainicjowane oddolnie przez społeczność gminy 
obie akcje proekologiczne, trafiły na zrozumienie, pomoc finansową i organizacyjną Urzędu Gminy. Kontynuowane były 
również w 2013 roku. Osiągnięcie wspólnych korzyści jakimi są likwidacja dzikich wysypisk odpadów komunalnych w 
okolicznych lasach prywatnych i państwowych oraz zmobilizowanie mieszkańców do właściwego postępowania z od-
padami to główne rezultaty działań. Sukcesem tego roku było również włączenie do akcji dużej grupy młodzieży. Akcje 
sprzątania, precyzyjnie zaplanowane i zrealizowane społecznie każdorazowo po ok. 100 osób.

ekologia 

W tym roku zakończył się program „Czysty Las, Czyste Letnisko”. Kontynuowano akcję „Zalew w Poraju czysto jak w raju”   
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SŁUŻBA ZdROWIA
Na tę inwestycję mieszkańcy gminy, a ściślej pacjenci Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju czekali latami. To będzie 
pierwsza taka ciepła zima w budynku. 
Dzięki termomodernizacji i całkowitej zmianie kolorystyki, funkcjonalność wygląd budynku zmieni się zdecydowanie na ko-
rzyść. Na wykonanie prac Urząd Gminy pozyskał środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kato-
wicach. 

W sumie wartość zadania wyniosła blisko 590 tys. zł, z czego blisko 220 tys. zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW, a niecałe 140 tys. 
zł częściowo umarzalna pożyczka, udzielona przez tą instytucję, reszta to środki własne Gminy. Z tej kwoty docieplone zosta-
ły ściany zewnętrzne i piwniczne budynku oraz stropu. Przebudowana została kotłownia, wewnętrzna instalacja centralnego 
ogrzewania oraz wymienione zostało ogrzewanie z kotłowni węglowej na gazową.

OPIEKA SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju niesie pomoc rodzinom, osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, nie-
zaradnym życiowo i znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. 

Pacjenci będą leczeni w bardziej komfortowych warunkach

służba zdrowia :: opieka społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Po-
raju przyznał pomoc i wypłacił zasiłki celowe 
dla  147 rodzin, a także w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach specjalne zasiłki 
celowe. Zasiłki celowe wypłacono na łączną 
kwotę 33.650,00zł. Zasiłki najczęściej udzie-
lane były na dofinansowanie do zakupu 
opału, leków, zakupu artykułów żywnościo-
wych, odzieży.
O pomoc finansową w formie zasiłku ce-
lowego mogły ubiegać się osoby, których 
dochód w rodzinie nie przekraczał 456 zł dla 
osoby w rodzinie oraz  542 zł dla osoby sa-
motnie gospodarującej.
 Z pomocy w formie wypłaty zasiłków okre-
sowych skorzystało 12 rodzin na kwotę 
9.330,68zł. Zasiłki te przyznawane były ze 
względu na bezrobocie lub długotrwałą 
chorobę  w rodzinie.
Z zasiłków stałych skorzystało 48 osób na 
kwotę 173.044,34zł. Były to osoby niezdolne 
do pracy z powodu wieku lub całkowitej nie-
zdolności do pracy na podstawie orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności. 
Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił także 
należność za schronienie dla  osób bezdom-
nych w kwocie 8.300,00zł ostatnio zamel-
dowanych na terenie Gminy Poraj. Nato-
miast za  osoby samotne, przebywające w 
Domu Pomocy Społecznej opłata wyniosła 
-19,085,40zł.
 Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 5 
rodzin na kwotę: 7.113,51zł.
GOPS realizuje wieloletni program „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”. Progra-
mem objęte są dzieci od przedszkola do 
ukończenia szkoły średniej. Z dożywiania do 
tej   pory skorzystało 96 dzieci i młodzieży na 
kwotę: 35.640,00zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reali-
zował zadania z zakresu wypłat z funduszu 

alimentacyjnego oraz prowadzenia działań 
wobec dłużników alimentacyjnych zmierza-
jące do ich aktywizacji i do spłaty zadłużenia 
alimentacyjnego .Dochody Gminy z tytu-
łu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
zwróconych przez dłużników alimentacyj-
nych wyniosły 20.559,74zł.
Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych i 
świadczeń opiekuńczych skorzystało około 
740 rodzin na kwotę 1.628,976zł. w tym z 
jednorazowej  zapomogi  z tytułu urodzenia 
się dziecka w wysokości 1000 zł., czyli tzw. 
becikowego skorzystało 55 osób, a z fun-
duszu alimentacyjnego 80 osób na sumę 
306,735,40zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Poraju świadczy również pomoc w formie 
usług opiekuńczych. Pomocą objętych było 
6 osób. Z pomocy w formie uczestnictwa w 
warsztatach terapii zajęciowej organizowa-
nych w środowiskowych domach samopo-
mocy skorzystało 5 osób.
Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej z Bankiem Żywności w 
Częstochowie oraz Polskim Związkiem Nie-
widomych – Koło Poraj możliwe było wspar-
cie ok. 320 osób potrzebujących w formie 
zaopatrzenia w artykuły żywnościowe w 
szerokim asortymencie w ramach Programu 
PEAD. Pomoc ta była przeznaczona dla osób 
o niskim uposażeniu, rodzin wielodzietnych 
oraz osób niepełnosprawnych. Poprzez 
udział w unijnym programie pomocy żyw-
nościowej PEAD w roku 2013 przekazano 
mieszkańcom gminy żywność o łącznej wa-
dze ponad 13  ton produktów żywnościo-
wych.
Z Kuratorium Oświaty w Katowicach otrzy-
maliśmy 2 skierowania na bezpłatne kolonie 
letnie nad morze oraz z ZHP w Myszkowie 15 
miejsc na obóz w Siamoszycach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Po-
raju w 2013 roku kontynuuje realizację  pro-
jektu współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego: Nowe umiejętności 
kapitałem na przyszłość-promocja aktywnej 
integracji społecznej i zawodowej w Gminie 
Poraj, w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, 
Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, bierze udział 11 uczestników. 
Uczestnicy projektu ukończyli cykl szkoleń 
podnoszących kwalifikacje i umiejętności. 
Osoby te uczestniczyły w wielu szkolenia-
ch,w tym zawodowych tj. opiekun osób 
starszych i dzieci z elementami rehabilitacji 
oraz florystyka z obsługą kasy fiskalnej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Po-
raju zapewnia obsługę Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego, który został powo-
łany Zarządzeniem Wójta Gminy Poraj.  Na 
chwilę obecną sporządzonych zostało 9 
„Niebieskich Kart”, w tym 1  przez pracowni-
ka socjalnego, pozostałe przez policję. W  ra-
mach działań  zespołu interdyscyplinarnego  
rodziny  objęto  stosowną pomocą. 
Na terenie Gminy Poraj 15 rodzin objętych 
jest wielopoziomowym wsparciem asysten-
ta rodziny( wsparcie psychiczne, aktywiza-
cja, pomoc opiekuńczo-wychowawcza).
Każda  osoba , zgłaszająca się do Ośrodka  
otrzymuje odpowiednią pomoc w stosunku 
do przedstawionych przez daną jednostkę / 
rodzinę  potrzeb.
 Pracownicy socjalni systematycznie prze-
prowadzają wywiady kontrolne, sprawdzają 
sytuację bytową oraz materialną klientów 
pobierających zasiłki stałe, oraz  na bieżą-
co współpracują z asystentem rodziny oraz 
różnymi instytucjami w tym: ze szkołami, 
policją, kuratorem, Sądem Rejonowym w 
Myszkowie.
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KULTURA
Działania władz gminy zmierzają do budowy pozycji Gminy Poraj, jako wiodącego ośrodka kulturalnego regionu. Orga-
nizatorem imprez kulturalnych był Gminny Ośrodek Kultury, Referat Promocji UG i organizacje pozarządowe.
Trwa przebudowa Kina „Bajka” w Poraju wraz z modernizacją sali widowiskowo – kinowej. W ostatnim czasie budynek Gmin-
nego Ośrodka Kultury, dzięki wsparciu środków unijnych, przeszedł gruntowną modernizację. Zdecydowanej poprawie uległa 
estetyka wokół obiektu. 

Modernizacja Kina „Bajka”
Trwają intensywne prace modernizacyjne. Przebudowywana jest sala widowiskowo-ki-
nowa oraz przylegający istniejący budynek zaplecza socjalnego – świetlicy. Ustawiony 
będzie zupełnie inny układ krzeseł widowni, z pozyskaniem większej ilości miejsc sie-
dzących – w sumie ok. 150 osób. Ponadto wykonane zostaną takie prace, które umoż-
liwią jak najlepszą funkcjonalność obiektu. W ten sposób powstanie zmodernizowany 
obiekt na bazie już istniejącego, z nowoczesnym i w pełni funkcjonalnym wnętrzem. 

Funkcjonowała Galeria Sztuki Współczesnej
W Gminnym Ośrodku Kultury prężnie działała Galeria Sztuki Współczesnej. 

W ciągu roku zorganizowanych zostało w niej kilkanaście wystaw, głównie lokalnych twórców, w tym: studentów AJD w Czę-
stochowie, Klaudii Zalegi, Bolesława Wiśniewskiego, Bartka Kulczyka, Klubu „Pastelki”, fotograf Anny Paterek, Marty Jędrzejew-
skiej, satyryka Wiesława Lipeckiego. Gmina współfinansowała również plener utytułowanych artystów z całej Polski - „Bobolice 
2013”.

IMPREZY PLENEROWE
Dzięki współdziałaniu Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy Poraj oraz aktywnej społeczności lokalnej rozwijamy, tworzy-
my i przekazujemy wartości będące świadectwem autentycznego życia kulturowego gminy. Miłośnikom integracji na świeżym 
powietrzu i entuzjastom radosnych form spędzania wolnego czasu, zorganizowaliśmy w bieżącym roku szereg imprez kultural-
nych. Warto wymienić te najważniejsze z nich:

IV Festiwal Piosenek Janusza Gniatkowskiego 
W dniach 8-9 czerwca w Amfiteatrze w Żarkach Letnisku usłyszeliśmy największe przeboje Janusza Gniatkowskiego w wykonaniu 
m.in. Krystyny Maciejewskiej, Danuty Błażejczyk, Danuty Stankiewicz, Tadeusza Woźniakowskiego, Krzysztofa Cwynara, Elżbiety 
Wojnowskiej i Wojciecha Kordy. Koncerty poprowadzili m.in. Ryszard Rembiszewski i Katarzyna Kaźmierczak.  (dok. na str.20)

Modernizacja „Bajki” wyniesie ok. 1,5 mln zł. Sporą część z tych środków Urząd Gminy pozyska z funduszy zewnętrznych, także 
unijnych.

kultura

Już w 2014 roku mieszkańcy gminy Poraj ko-
rzystać będą mogli z nowoczesnego obiektu 
i sali widowiskowo - kinowej, która służyć 
będzie przede wszystkim rozwojowi kultury 
dzieci i młodzieży oraz innym wydarzeniom 
o charakterze kulturalnym, widowiskowym 
czy promocyjnym w naszej gminie .

Każdy koneser sztuki w minionym roku odnalazł coś dla siebie w Galerii Sztuki Współczesnej przy GOK  w Poraju. 
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Najlepsze Dni w okolicy – Dni Gminy Poraj

Największe Regaty w regionie - „Kacper Sailor”

Lider jest tylko jeden - Polonia Poraj Leczenie w komfortowych warunkach 

– Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju

Najlepsze atrakcje sportowe w regionie 

– imprezy sportowe Gminy Poraj

Najpiękniejszy dworzec w okolicy – Stacja Poraj 

Doskonała baza dydaktyczna 

– szkoły po termomodernizacji

Najbardziej oblegane lodowisko – „Biały Orlik” w Poraju

Gmina Poraj – Zalew Atrakcji 
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Usportowione dziewczyny – sukcesy Polonii Poraj w kobiecej lidze

Dogodny układ komunikacyjny – zmoderni-

zowane drogi publiczne w Gminie Poraj

Najładniejsze krajobrazy 

– urokliwe zakątki Gminy Poraj

Najhuczniejsze imieniny w Polsce 

– Imieniny Hrabiny

Tu każdy czuje się potrzebny 

– rozwój organizacji pozarządowych

Najczystszy obszar – środowi-

sko naturalne Gminy Poraj

Jesteśmy dostrzegani – szerokie środowiska władz 

wojewódzkich i centralnych doceniają wspólne 

działania lokalnego środowiska gminy, czyli nas 
wszystkich

Najlepszy klimat dla wszystkich – stowarzyszeń, twórców 

kultury, ludzi aktywnych

Wspaniały klimat dla kultury i sztuki 

ludowej – Folkloriada 

Wymarzona baza sportowo – rekreacyjna 

– infrastruktura wokół Orlika w Poraju
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Organizatorami Festiwalu byli: Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego „Apasjonata”, Urząd Gminy Po-
raj, Gminny Ośrodek Kultury w Poraju.

Szczytne były także cele festiwalu: popularyzacja dorobku Janusza Gniatkowskiego, przybliżanie zmian zachodzących w polskiej 
kulturze, poprzez piosenki Janusza Gniatkowskiego, spotkanie różnych pokoleń miłośników piosenki celem wymiany doświad-
czeń artystycznych oraz wyłanianie i promocja młodych talentów. Organizatorzy już pracują nad kolejną edycją festiwalu.

IV „Imieniny Hrabiny” 
Po raz czwarty, w sobotę 7 września, mieszkańcy Żarek Letniska oraz turyści i letnicy mieli okazję poczuć niezwykły klimat lat 20-
tych i 30-tych ubiegłego wieku. Wszystko dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska, które w swojej miejscowości 
zorganizowało kolejne już imieniny hr. Stefanii Raczyńskiej. Imprezę wsparł Urząd Gminy Poraj.

Widowisko, na które złożył się m.in.: korowód postaci przebranych w stroje z tamtej epoki to doskonały sposób na promocję 
miejscowości, o czym świadczą tłumy, które przybyły by wspaniale bawić się Imieninach.

VII Folkloriada Jurajska „Starodawne i bliskie czasy”. 
W Żarkach Letnisku już po raz siódmy odbyła się Folkloriada Jurajska „Starodawne i bliskie czasy”. Podczas weekendu do gminy 
Poraj zjechały zespoły śpiewacze, folklorystyczne, taneczne oraz kapele biesiadne z bliższych i dalszych regionów Polski. Go-
ściem specjalnym imprezy był Zespół Folklorystyczny „Lysec” z Bela-Dulic na Słowacji.

Podczas koncertów odbywały się również Targi Sztuki Ludowej, prezentowana była kuchnia regionalna. 

III Chorońskie Prażuchy
Prażuchy, grochówka, cimorajdy, kućmoki, kapusta z grochem oraz ciasta domowego wypieku – królowały na „III Chorońskich 
prażuchach”, które odbyły się w sobotę 24 sierpnia br. w Alei Lipowej. Nie zabrakło dobrej muzyki, wspomnień z PRL-u i prawdzi-
wych tłumów uczestników dobrej zabawy. 

kultura

Festiwal z roku na rok zyskuje coraz większą renomę 

W rolę hrabiostwa wcielili się wójt Łukasz Stachera i Joanna Dobosz 

Niezapomniane dwa dni pozwoliły mieszkańcom naszej gminy, powiatu i turystom miło spędzić czas.
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Impreza oprócz degustacji potraw, objęła mnóstwo atrakcji i konkursów z nagrodami

XXI Finał WOŚP
Czterdziestu wolontariuszy z puszkami oraz dwudziestu kolejnych na zapleczu porajskiego Kina „Bajka” uczestniczyło w tego-
rocznym, 21 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Występy lokalnych zespołów ściągnęły wielu chętnych. Zbiórka pieniędzy na ulicach gminy oraz aukcja, w trakcie trwania fina-
łu, przyniosły rekordową zebraną kwotę ponad 14.300 zł. 

Warsztaty kulinarne
W tym roku kontynuowane były popularne i cieszące się dużą frekwencją Warsztaty Kulinarne. Entuzjaści gotowania spotykają 
się w rożnych miejscowościach, by uczyć się wspólnie trudnej sztuki kulinarnej. 
Uczestnicy wspólnie gotują, wzbogacają swój warsztat kulinarny, odkrywają nowe smaki i dobrze się bawią. Inicjatorką Warsz-
tatów jest Maria Magdalena Gurbała, sekretarz gminy.  Zgromadziła się wokół nich grupa ludzi, dla których gotowanie to praw-
dziwa pasja.

Jurajska Kapela Biesiadna z Poraja zyskuje renomę w wojewódz-
twie śląskim

„Szalona Piątka” odniosła sukces wWarszawie

kultura

Jak co roku mieszkańcy i turyści mogli miło spędzić czas na „Chorońskich Prażuchach”

Katarzyna Kaźmierczak zawsze potrafi zgromadzić wokół siebie aktywną młodzież
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Strefa Dobrej Muzyki
W piątek 20 lipca w Amfiteatrze w Żarkach Letnisku odbyła się „Strefa Dobrej Muzyki”. To wyjątkowe – bo adresowane do mło-
dzieży – przedsięwzięcie artystyczne było atrakcją tegorocznych wakacji w Gminie Poraj.

Strefa Dobrej Muzyki była zainicjowana przez radnych z Żarek Letniska Barbarę Trząskowską-Szcześniak i Krzysztofa Klimka, 
będąc uzupełnieniem oferty o przedsięwzięcie adresowane do młodych ludzi.

Bal Mecenasa Kultury 2012
W sobotę 27 kwietnia w Ośrodku Szkoleniowym „Poraj” w Jastrzębiu odbyła się doroczna impreza „Bal Mecenasa Kultury”.

Szkolne wydarzenia kulturalne
Każda szkoła chce określić swoje miejsce w środowisku. Chce również tworzyć własne tradycje. Poprzez działanie rysować swoje 
oblicze. Realizuje określony program wychowawczy. Ważną funkcję w tym względzie spełniają imprezy szkolne, które w minio-
nym roku licznie zorganizowały wszystkie placówki oświatowe Gminy Poraj.

Święta Państwowe 
Ważną rolę w życiu społecznym gminy w bieżącym roku pełniły również uroczystości państwowe. 

Organizowano Święta Konstytucji 3 Maja oraz 95 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości Święto Narodowe 11 Listopada.

kultura

Ideą przedsięwzięcia jest wyrażenie wdzięczności dla wszystkich firm, instytucji i osób prywatnych zaangażowanych we wsparcie 
imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy. 

Dzięki organizacji imprez o charakterze kulturalnym dzieci i młodzież mogą pogłębiać określoną wiedzę oraz poczucie chęci do 
działania i rozwijania zdolności, bądź pokazania się w środowisku lokalnym Gminy. 

Gmina Poraj kultywuje tradycje, organizując obchody świąt państwowych
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dZIAŁAJą dLA ROZWOJU KULTURY
Oprócz głównych, sztandarowych i cyklicznych imprez kulturalnych, niezwykle ważnych dla promocji kultury Gminy Poraj, zrealizo-
wano szereg wydarzeń. 

kultura

KGW „Choronianki” KGW „Porajanki”

KGW „Malwy” KGW „Kalina”

Jurajska Kapela Biesiadna z Poraja „Szalona Piątka Plus”

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Poraj” Zespół Wokalno – Taneczny„Nastolatki”
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kultura 

Orkiestra Dęta z Poraja Orkiestra Dęta z Choronia

Orkiestra Dęta w Żarkach Letnisku Żarecki Teatr „ŻARtuś”

Dziecięco – Młodzieżowy Klub Plastyki „Pastelki” Klub Dorosłego Plastyka ”Kolor”

Zumba Zajęcia w pracowni ceramicznej

Dziękujemy wszystkim zespołom i instruktorom, prowadzącym zajęcia za zaangażowa-
nie na rzecz rozwoju kultury. Każda Państwa aktywność to cegiełka w budowie kultu-
ralnej pozycji Gminy Poraj.

Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera
Dyrektor GOK Magdalena Ryziuk – Wilk

Kierownik Referatu Promocji Andrzej Kozłowski

Kontynuowane są zajęcia z szerokiej 
oferty GOK, skierowanej do wszyst-
kich chętnych mieszkańców gminy. 
Korzystają z niej także mieszkańcy 
okolicznych gmin i przyjezdni, jak 
zumba czy Warsztaty Ceramiki Arty-
stycznej.
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SPORT I REKREACJA
Władze Gminy wspierają rozwój kultury fizycznej i sportu, stwarzając warunki i możliwości dzieciom i młodzieży do rozwi-
jania zainteresowań sportowych, poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty sportowej. Intensywnie rozbudowywana jest infra-
struktura sportowa. W bieżącym roku pomoc finansową uzyskały kluby sportowe, zorganizowaliśmy szereg imprez sporto-
wych o charakterze ogólnopolskim, regionalnym i gminnym. Rozbudowywaliśmy infrastrukturę i bazę sportową. 

IMPREZY SPORTOWE:
Ogólnopolskie Regaty „Kacper Sailor”
Przez dwa weekendowe dni 29 i 30 czerwca, na Zalewie Porajskim, żeglarze z całego kraju rywalizowali w regatach „Kacper Sailor”, 
zaliczanych do  rangi Pucharu Polski. Zawody odbyły się pod honorowym patronatem wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykie-
wicza oraz wicemarszałka Mariusza Kleszczewskiego i wójta Łukasza Stachery. Organizatorami regat byli Stowarzyszenie Yacht Club 
„Zefir-Drakkar” i Harcerski Ośrodek Wodny w Poraju. W regatach startowali zawodnicy z kilkunastu klubów z całej Polski.

III Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym 
o Puchar Wójta Gminy Poraj
Po raz trzeci z rzędu w naszej gminie zagościli kolarze. W niedzielę 20 października odbył się wyścig przełajowców.  

 
 
 
 

Trasa wyścigu została zaplanowana w niezwykle malowniczej, jak na kolarskie zmagania scenerii, w Masłońskim, ulicami Słoneczną 
i Sportową i przez „dziką plażę”. Zawodnicy mieli do pokonania niełatwą technicznie trasę. Organizatorem zawodów był MGLKS „Błę-
kitni” Koziegłowy i Urząd Gminy Poraj.

Jurajski Puchar Nordic Walking
Po raz drugi z rzędu w Gminie Poraj odbyły się zawody Jurajskiego Pucharu Nordic Walking. Jego organizatorami byli Urząd Gminy 
Poraj, amatorski klub sportowy „Leśne Ludki”, LKS Polonia Poraj, PTKKFiS oraz „Run-Podkowa” Janów.

sport i rekreacja

Sportowa rywalizacja odbywała się w dwóch klasach – Laser 4,7 i Optymist A i B

Po raz trzeci mogliśmy podziwiać zmagania „błotniaków” 

Na linii startu zameldowało się ponad stu biegaczy z całego regionu
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Żarecka Biegowa „Szóstka” 
Ponad stu biegaczy, perfekcyjna organizacja, słoneczna pogoda i piknikowa atmosfera, tak w kilku słowach można streścić biegową 
imprezę, która odbyła się w niedzielę 18 sierpnia w Żarkach Letnisku. Głównymi organizatorami byli Amatorski Klub Sportowy „Leśne 
Ludki” z Żarek Letniska i Urząd Gminy Poraj.

Olimpiada Karate
W hali sportowej Gimnazjum odbyła się Olimpiada Karate, zawody sportowe promujące zdrowy styl życia u dzieci, propagujące sport 
i rywalizację w wielu konkurencjach karate uechi-ryu.  Zawody miały na celu pokazanie dzieciom i rodzicom jak aktywnie można 
spędzać wolny czas. Zawody były zorganizowane przez  Częstochowską  Akademię Sztuk Walk Sportu i Rekreacji „Uechi-Ryu” i Urząd 
Gminy Poraj.

Spartakiada przedszkolaków
Przedszkolaki wzięły udział w Spartakiadzie Przedszkolaków, która  odbyła się w gimnazjalnej sali sportowej w Żarkach Letnisku. W 
Spartakiadzie rywalizowały dzieci ze wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Impreza poza perfekcyjną organizacją, miała również przemyślaną oprawę, co każdemu z uczestników zapadnie w pamięć. 

sport i rekreacja 

Bieg odbywał się zarówno tradycyjnie, jak i w dyscyplinie nordic walking.

W Poraju po raz kolejny odbyły się zawody karate. Dla dzieci to dobry sprawdzian nabycia umiejętności samoobrony i bezpiecznych 
zachowań

Impreza propagowała wśród najmłodszych mieszkańców gminy sport jako sposób na zdrowy styl życia

Gmina Poraj wspiera rozwój żeglarstwa Sukcesy na wodach regionu odnosi Yacht Club „Zefir- Drakkar”
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WSPóŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZądOWYMI I SZKOŁAMI
Sportowe imprezy w szkołach
Ważną rolę w promowaniu sportu i rekreacji na terenie gminy odgrywa współzawodnictwo szkolne. Imprezy mają charakter zawo-
dów międzyszkolnych i cieszą się one ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży, ale również wśród całej lokalnej spo-
łeczności.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych
Celem współpracy było upowszechnianie kultury fizycznej i realizacja programów sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez stwa-
rzanie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej oraz 
organizacja zajęć i współzawodnictwa sportowego w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka plażowa, piłka koszy-
kowa, badminton, wspinaczka skałkowa, tenis stołowy, boks, sporty wodne i inne dyscypliny sportowe.

W tym celu Wójt Gminy Poraj ogłosił dwa konkursy ofert na realizację zadań w dziedzinie  kultury fizycznej. W 2013 roku ogłoszono i 
rozstrzygnięto dwa konkursy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, na zadania pod nazwą:  „Szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Poraj”, na łączną kwotę 240 tys. zł. Zwy-
cięzcami konkursu zostały Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Poraj oraz Stowarzyszenie Yacht Club „Zefir-Drakkar”.

sport i rekreacja : : organizacje pozarządowe

Na pomoc UG mogą liczyć wędkarze Aktywnie rozwija się współpraca z Ligą Obrony Kraju

W ciągu całego roku Urząd Gminy Poraj, we współpracy z Ludowym Klubem Sportowym „Polonia” Poraj, Porajskim Towarzystwem 
Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu, Uczniowskim Klubem Sportowym oraz szkołami i przedszkolami, zorganizował kilkadziesiąt 
imprez sportowych.

W zakresie sportu wsparcie uzyskały m.in. „Zefir-Drakkar” i LKS „Polonia” Poraj
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Współpraca finansowa w ramach Programu opierała się na wspieraniu i powierzaniu realizacji zadań, w zakresie sfery publicznej 
w zadaniach z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Współpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami 
pozarządowymi polegała na wspieraniu działań zorganizowanych prowadzonych przez Ludowy Klub Sportowy „Polonia” 
Poraj, Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu w Poraju oraz Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum 
im. Kazimierza Górskiego w Poraju, w zakresie sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Poraj w różnych 
dyscyplinach sportowych.

Ogólnopolski Rajd Szarych Szeregów
Ponad 250 harcerzy z całej Polski uczestniczyło w XI Ogólnopolskim Rajdzie im. Szarych Szeregów w Poraju. Bazą rajdu było 
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Poraju. Rajd każdego roku organizuje myszkowski hufiec ZHP i I Szczep Środowiskowy im. 
Floriana Marciniaka w Myszkowie.

ROZWóJ INfRASTRUKTURY I BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ
Istotne jest funkcjonowanie niezbędnej bazy sportowej w gminie. Dlatego kontynuowano działania mające na celu 
rozwój infrastruktury sportowej. Obok istniejących „Orlików” w Poraju i Żarkach Letnisku, powstały do tej pory m.in. 
siłowanie zewnętrzne w Poraju i Jastrzębiu, boiska do piłki plażowej w Poraju, Choroniu i Żarkach Letnisku, place 
zabaw we wszystkich sołectwach gminy, rampa przy „Orliku” w Żarkach Letnisku. Zagospodarowano basen kąpielowy 
w Żarkach Letnisku.

MIESIĘCZNIK GMINY PORAJ  ISSN - 1506-9699 Nakład: 2500 egz.
WYDAWCA:  Gminny Ośrodek Kultury w Poraju, 
ul. Piłsudskiego 14,  tel. 034/314 55 48 
SKŁAD: spotart.pl, 
Redaktor naczelny:  Andrzej Kozłowski

sport : : organizacje pozarządowe 

W tym roku Polonia Poraj zainaugurowała ligowe rozgrywki drugiej drużyny i ligi kobiecej 

W Poraju gościło ponad 250 harcerzy z całej Polski

Jak zgodnie podkreślają organizatorzy rajdu Aneta Jeziorska i Tomasz Szlenk: „Dziękujemy władzom Gminy Poraj, wójtowi Łukaszowi Stacherze i 
dyrekcji szkół za tak miłe i sympatyczne przyjęcie harcerzy w gminie. Rzadko zdarza się taka serdeczność i niespotykana otwartość, ze strony władz 

gminy i społeczności lokalnej”
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Powstał kompleks sportowo-kulturalno-rekreacyjny w Poraju 
Duża scena wraz z widownią, skatepark, bieżnie lekkoatletyczne oraz szereg innych urządzeń powstały przy istniejącym 
kompleksie sportowym „Orlik 2012” w Poraju. Powstał w ten sposób największy, w najbliższej okolicy, kompleks sportowo-
kulturalno-rekreacyjny.   
Dzięki inwestycji Gmina Poraj ma szansę stać się wiodącym punktem na kulturalno–sportowo-rekreacyjnej mapie regionu. 
Koszt inwestycji to kwota rzędu ok. 1,6 mln zł, a w jej ramach powstały - w części rekreacyjno - sportowej: pełnowymiarowa 
bieżnia lekkoatletyczna i bieżnia do biegów krótkich, skate park z rampą oraz torem dla rolkarzy i deskorolkowców, zewnętrzne 
stoły do ping ponga i szachów, trybuny „Orlika” na 200 miejsc; natomiast w części kulturalnej: duża, pełnowymiarowa scena z 
oświetleniem i nagłośnieniem, widownia z krzesłami na 500 osób. Zbudowana została również infrastruktura uzupełniająca 
w postaci: budynku szatniowo – toaletowo – gospodarczego, parkingów, ogrodzenia terenu, chodników, oświetlenia terenu i 
monitoringu.

sport 

Uzupełnieniem obiektu są m.in. siłownia zewnętrzna, plac zabaw, ścianka wspinaczkowa w Gimnazjum i boisko do plażówki
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Budynek zaplecza „Polonii”
Przy stadionie LKS „Polonii” Poraj, przy ul. Sportowej, powstaje zaplecze szatniowe. Nowy budynek, zbudowany z gotowych 
elementów, służył będzie zawodnikom klubu jako zaplecze szatniowe. Swoją siedzibę będzie miał tutaj również zarząd klubu.

W skład obiektu wchodzą m.in.: dwie szatnie, pokój trenerów, wc, magazyn sprzętu sportowego. Powstaje również parking. 
Teren wokół zostanie ogrodzony. Będzie monitorowany.  

Gminne Lodowisko „Biały Orlik”
Już drugi rok z rzędu można poślizgać się na lodowisku w Poraju. I co najważniejsze zupełnie za darmo. Staraniem Urzędu Gminy, 
na porajskim kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012”, powstało lodowisko „Biały Orlik”. Obiekt jest w pełni oświetlony, 
monitorowany, a co za tym idzie bezpieczny. Przy lodowisku funkcjonuje darmowa wypożyczalnia sprzętu łyżwiarskiego.

Nowe boiska wielofunkcyjne w Choroniu i Kuźnicy Starej
Powstają dwa nowe boiska sportowe, przy szkołach podstawowych w Choroniu i Kuźnicy Starej. Boiska będą wielofunkcyjne. 
Koszt budowy obiektów to kwota niewiele ponad 400 tys.zł.
    

sport

Koszt budowy nowego obiektu to kwota blisko 400 tys. zł. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na powstanie lodowiska Urząd Gminy Poraj pozyskał z budżetu Państwa blisko 200 tys. zł, w ramach pilotażowego programu rządo-
wego MSiT, a drugie tyle Gmina dołożyła z własnych środków.

Na nowych obiektach będzie można zagrać w piłkę nożną, koszykówkę  i siatkówkę
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Basen kąpielowy i Orlik w Żarkach Letnisku tętnią życiem
Zmodernizowany w 2011 roku basen kąpielowy w Żarkach Letnisku również w tym roku był niezwykle popularną atrakcją w 
okresie gorącego lata. Coraz to nowe atrakcje dla dzieci i młodzieży oferuje „Orlik”.

Siłownia zewnętrzna w Choroniu
Młodsi i starsi mieszkańcy mogą już w pełni korzystać z kolejnej w gminie siłowni zewnętrznej, która stanęła obok szkoły w 
Choroniu. Popularność istniejących siłowni w pobliżu porajskiego „Orlika” i w Jastrzębiu zdecydowała, że staraniem Urzędu 
Gminy Poraj powstał kolejny taki obiekt. 

Można tu spotkać tych najmłodszych i osoby w słusznym już wieku. Znalazły się wśród nich m.in. orbitrek, podciąg nóg, 
prostownik pleców, biegacz, prasa nożna i wioślarz, pozwalające zadbać o każdą partię mięśni i poprawić kondycję fizyczną 
każdego oraz zachęcające wszystkich do zmiany stylu życia.

Nowe place zabaw
Do powstałych i uatrakcyjnianych systematycznie od dwóch lat placów zabaw w Poraju, Żarkach Letnisku, Jastrzębiu, Masłońskim, 
Kuźnicy Starej, Choroniu i Dębowcu, dołączyły dwa nowe w Poraju. 

Zrealizowane inwestycje w obszarze infrastruktury sportowej, przyczynią się do poprawy warunków uprawiania sportu, co w 
niedługim czasie zaowocuje osiąganiem coraz lepszych wyników przez młodzież oraz zwiększenia masowości sportu w gminie.

Dzięki licznym sportowym inicjatywom w 2013 roku podnoszono świadomość zdrowotną dzieci i młodzieży, promowano sport, 
zachęcając do aktywności ruchowej, zabawy i czynnego wypoczynku.

sport

Basen i Orlik w Żarkach Letnisku przeżywają prawdziwe oblężenie

Powstała siłownia zewnętrzna w Choroniu 

Nowe place zabaw zbudowane zostały w Poraju przy ul. Zielonej i Słonecznej
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PROMOCJA GMINY
Prowadzone były intensywne działania zmierzające do skutecznej promocji Gminy Poraj.  

Dni Gminy Poraj 2013
Dni Gminy Poraj za nami. Niesamowite atrakcje, te wielkie i te mniejsze gwiazdy sceny i estrady - przyciągnęły tłumy mieszkańców 
naszej gminy oraz mieszkańców regionu na tegoroczne Dni Gminy Poraj.

Swoimi występami Dni uświetnili m.in.: Zbigniew Wodecki, Anna Żebrowska (sobowtór A.Jantar),  „D-Bomb”, dziewczęta z zespołu 
„Mirami”,  Tadeusz Drozda, Ramolsi i De Mono z Andrzejem Krzywym. Na scenie zobaczyliśmy również rodzimych wykonawców:  
laureatów IV Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego, Orkiestr Dętych z Poraja i Choronia, Zespół Wokalno – Taneczny „Nastolatki”, 
Zespół Taneczny „Czarne Koty” i Zespół z Żarek Letniska - „Szkoła Rocka”, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Poraj”, Jurajska Kapela Biesiadna z 
Poraja, „Szalona Piątka Plus”, Krystyna Maciejewska z towarzyszeniem bandu Michała Walczaka, 6-letni perkusista Maciek  Zawadzki, „First 
to Last” (dawniej Orbidicort). Atrakcji nie brakowało.

Kurier Porajski
Lokalne czasopismo ukazuje się regularnie w cyklu miesięcznym. Pismo ma na celu informowanie mieszkańców o wydarzeniach 
w Gminie Poraj, o działalności Urzędu Gminy, wydarzeniach kulturalnych i sportowych, działalności szkół i przedszkoli. Na łamach 
pisma prezentowane są również artykuły o historii regionu. Powstaje i dystrybuowane jest własnymi siłami Referatu Promocji.

Strona internetowa Gminy
Gmina posiada swoją stronę internetową pod adresem www.ugporaj.pl Witryna w tej formule jest z założenia serwisem 
samorządowym. Strona służyła nie tylko mieszkańcom, ale także innym internautom odwiedzającym wirtualnie gminę. Nacisk 
położono na funkcjonalność i łatwość obsługi. Strona obsługiwana jest własnymi środkami Urzędu Gminy. W minionym roku 
stronę aktualizowano na bieżąco, znalazło się na niej kilkaset nowych informacji z gminy.

Współpraca z prasą i informacje w mediach
Podstawowym, sposobem realizacji polityki public relations w Gminie Poraj jest stanowisko Rzecznika Prasowego. Rzecznik 
na bieżąco tworzy informacje i utrzymuje dobre kontakty z mediami. Stale i systematycznie zmierza do budowania właściwej 
współpracy z mediami i dziennikarzami.

Bieżące informacje z gminy, poprzez Rzecznika, prezentowane są na łamach „Gazety Myszkowskiej”, „Dziennika Zachodniego”, 
„Głosu Regionu”, „Gazety Wyborczej w Częstochowie” czy „Gazety Częstochowskiej” oraz licznych portalach internetowych.

Wielokrotnie w ciągu roku, na antenie różnych stacji telewizyjnych, gościła tematyka Gminy Poraj

promocja gminy 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Gmina Poraj wspiera lokalne organizacje pozarządowe, które wraz z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, 
skutecznie odgrywają w naszym codziennym życiu coraz większą rolę. W tym też celu powstał „Program współpracy Gminy 
Poraj z organizacjami pozarządowymi” na 2013r. Program określa zasady współpracy oraz sposób dofinansowania organizacji 
pozarządowych. Pomoc uzyskała każda organizacja, która zwróciła się do Wójta Gminy Poraj o wsparcie swoich pomysłów i 
działań.    

promocja gminy 

Emeryci i renciści z Żarek Letniska Emeryci i renciści z Choronia

Emeryci i renciści z Jastrzębia Emeryci i renciści z Poraja

Związek Harcerstwa Polskiego w Poraju Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hr. Raczyńskiej Klub Globtroterów „Siedmiomilowe Buty”.

Konsultacyjna Rada Seniorów   Związek Kombatantów RP
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Współpraca międzynarodowa
W minionym roku kontynuowano współpracę międzynarodową z partnerskimi samorządami:  Pohořelicami w Czechach, Bela 
– Dulice na Słowacji.

W sierpniu w trakcie „Folkloriady Jurajskiej” gościł u nas Zespól Folklorystyczny „Lysec” wraz z przedstawicielami słowackiego 
samorządu.    

Polski Związek Niewidomych Centrum Inicjatyw Lokalnych

Polski Związek Pszczelarski w Poraju... ... i Choroniu

Stowarzyszenie  Miłośników Twórczości 
Janusza Gniatkowskiego „Apasjonata” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ASPERA”

Polski Związek Łowiecki Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” Częstochowa

W sierpniu gościła u nas delegacja Słowaków i Zespół „Lysec”

promocja gminy 
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OdBYŁY SIĘ ZEBRANIA WIEJSKIE
Z końcem listopada we wszystkich sołectwach Gminy Poraj odbyły się zebrania wiejskie. W zebraniach uczestniczyli m.in. wójt 
Gminy Poraj Łukasz Stachera, przewodnicząca rady gminy Katarzyna Kaźmierczak wraz z radnymi i sołtysami z poszczególnych 
miejscowości, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Gminy. W porządkach obrad znalazły się m.in. tematy: podsumowanie 
inwestycji w 2011-2013, informacja o wykonaniu zadań rzeczowych oraz o zrealizowanych innych działaniach, a także plany 
inwestycyjne na rok 2014 i kolejne lata, fundusz sołecki na 2014 rok oraz istotne sprawy miejscowości. Z uwagi na ważne dla 
miejscowych społeczności tematy, mieszkańcy nie zawiedli licznie uczestnicząc w zebraniach.   

Zebrania przebiegały w przyjaznej i serdecznej atmosferze. Były okazją do przedstawienia władzom aktualnych problemów 
sołectw, konstruktywnych uwag, inicjatyw i pomysłów lokalnej społeczności. 

21.11.2013. Jastrząb. 22.11.2013. Poraj.

25.11.2013. Masłońskie. 26.11.2013. Gęzyn.

26.11.2013. Kuźnica. 28.11.2013. Choroń. Dębowiec.

29.11.2013. Żarki Letnisko. Zadowalająca była spora frekwencja mieszkańców 
na  zebraniach oraz aktywność 

zebrania wiejskie
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2014
Informujemy, że ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w miejscu odbywania się imprezy, 
podczas jej trwania obowiązywać będzie zakaz odpalania przez uczestników 
wszelkiego rodzaju ładunków pirotechnicznych (petard, sztucznych ogni itp.).

promujemy lokalne firmy!

istnieje możliwość insertowania wkładek reklamowych  w kurierze porajskim. 

Szczegółowe informacje - Gok w poraju pod nr tel. 34 314  55 48

choinki
na porajskim 

rondzie


